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Kort nyt

Tidligere havnechef dømt:
Svindlede for 91.000 kroner
Den tidligere havnechef i Struer er idømt betinget
fængsel for ﬁktive fakturaer og køb af varer til
eget forbrug.

tekst MADS BRANDSEN

Den tidligere chef for Holstebro-Struer Havn, Søren Adsersen, er blevet idømt seks
måneders betinget fængsel for
mandatsvig for knap 91.000
kroner. Samtidig skal han
udføre 120 timers samfundstjeneste.
Det afgjorde Retten i Holstebro
afgjort i fredags.
Som daværende leder af Venø
Færgefart indkøbte han fra
2017 til 2019 flere varer til privat brug, som han lod kommunen og havnen betale for. Det
drejer sig om en Sonos playbar,

dømt for dokumentfalsk, idet
han forfalskede en tilsynsrapport fra Søfartsstyrelsen.
Anklagen mod ham var mandatsvig for lidt over 111.000
kroner, men retten kunne ikke
finde tilstrækkeligt bevis for,
at han havde handlet privat for
et brusearmatur, en stavblencirka 20.000 kroner, og han
der, en plæneklipper, en gasblev derfor frifundet for den del
grill, dyner, puder og en cykelaf indkøbene.
holder til en bil.
Han er også blevet dømt til at
Samtidig lod han færgeselska- betale en erstatning til Struer
bet betale tre fiktive fakturaer Kommune og Holstebro-Struer
på omkring 50.000 kroner, der Havn.
var udstedt i hans daværende
Anklagemyndigheden er tilfreds med fredagens dom.
hustrus søns tømrerfirma. De
vedrørte isolerings- og stålpla- – Retten har i al væsentlighed
dearbejde, men retten konsta- vurderet forholdene på samme
terede, at det ikke havde noget måde som anklagemyndigheden, og den dømte har fået en
med færgen at gøre. I stedet
mærkbar straf, der klart viser,
dækkede fakturaerne over
indkøb af byggematerialer, der at det er alvorligt, når en offentligt ansat beriger sig for skatblev brugt til at renovere hans
tekroner, siger specialanklager
private hjem.
55-årige Søren Adsersen er også Bolette Nørbjerg. • mdbr@kl.dk
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Søren Adsersen
arbejdede som
chef for HolstebroStruer Havn, der
ses her, da han
snød både kommunen og havnen
ved at lade dem
betale for private
indkøb.

København taber
sag om affaldsgebyr
i Højesteret
DOM /// En københavnsk borger har vundet en retssag mod
Københavns Kommune om
affaldsgebyr til erhvervsdrivende. Borgeren driver en virksomhed fra sin lejlighed og har
kun produceret en meget lille
mængde affald.
Derfor burde Københavns
Kommune have fritaget borgeren for at betale erhvervsaffaldsgebyr, fastslår Højesteret
i en dom mandag. Kommunen
skal nu tilbagebetale gebyret,
der beløber sig til 937,50 kroner.
Det oplyser kommunen i en
pressemeddelelse.
– Vi tager dommen til efterretning, og vi vil nu nærlæse
den og vurdere, hvilke konsekvenser det evt. skal have i
forhold til lignende virksomhedstyper, der har søgt om og
modtaget afslag på fritagelse
efter samme bestemmelse, siger vicedirektør i Københavns
teknik- og miljøforvaltning
Karsten Biering Nielsen.
Byretten vurderede, at
kommunen var i sin gode ret
til at opkræve gebyret, mens
landsretten underkendte
hjemmelsgrundlaget, som
er en bekendtgørelse fra
Energistyrelsen.
Erhvervsaffaldsgebyret, der
tidligere har været genstand
for politisk debat, blev afskaffet i 2018. Men selv om det ikke
opkræves længere, er afgørelsen principiel, da landets andre
kommuner også har opkrævet
gebyret med udgangspunkt i
bekendtgørelsen.
Både Energistyrelsen og KL
har været involveret i sagen,
og direktør i KL Laila Kildesgaard vil nu nærstudere dommen. • mdbr@kl.dk

